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Indstilling fra Epidemikommissionen  
 

Emne Videreførelse af de gældende regler om forbud mod, at flere personer befinder 

sig på samme sted, om drive in-arrangementer og om fravigelse af rettigheder 

og forpligtelser for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19 på 

kriminalforsorgens område 

Vedkommende 

minister  

Justitsministeren  

Andre relevante 

ministerier 

Sundhedsministeriet, Erhvervsministeriet, Kulturministeriet, Kirkeministeriet.  

 

Problemstilling Der er på Justitsministeriets område fastsat en række bekendtgørelser, som står 
til at blive ophævet automatisk den 15. april 2021, jf. § 68, stk. 4, medmindre de 
forinden udstedes med hjemmel i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021.  
 
Med epidemiloven er kompetencen til at fastsætte visse regler endvidere blevet 
decentraliseret, idet en række af de gældende bemyndigelsesbestemmelser er 
overført fra sundhedsministeren til den ressortansvarlige minister. 
 
Justitsministeriet har anmodet Epidemikommissionen om at afgive en indstilling i 

medfør af § 8, stk. 2, i epidemiloven til brug for fastsættelse af regler i medfør af 

epidemilovens §§ 24, 32, 36 og 56, der i det væsentlige viderefører gældende 

regler om henholdsvis forbud mod, at flere personer befinder sig på samme sted, 

om såkaldte drive in-arrangementer og om fravigelse af rettigheder og 

forpligtelser for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19 på 

kriminalforsorgens område. 

 

Epidemikommissionens 

indstilling 
Epidemikommissionen indstiller, videreførelse med enkelte justeringer af de 

gældende regler om henholdsvis forbud mod, at flere personer befinder sig på 

samme sted, om såkaldte drive in-arrangementer og om fravigelse af rettigheder 

og forpligtelser for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19 på 

kriminalforsorgens område. 

 

Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges med 

henblik på at vurdere, om der er grundlag for at allerede fastsatte regler 

videreføres, ændres eller ophæves. 

 

Epidemikommissionen indstiller herunder i forhold til forsamlingsforbuddet, at de 

gældende regler videreføres med følgende lempelser: 

 

•Forsamlingsforbuddet hæves generelt fra 5 til 10 personer for udendørs 

arrangementer mv.  

 

•Forsamlingsforbuddet hæves for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter, der 

er arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, 

virksomheder og kulturinstitutioner fra 25 til 50 personer. 

 

•Forsamlingsforbuddet hæves for udendørs gudstjenester samt dåb, vielser og 

lignende religiøse handlinger fra 5 til 50 personer. 
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